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Πώς θα καταλάβεις ότι η επιχείρησή σου είναι προς την σωστή κατεύθυνση;

Ποια μικρά βήματα μπορείς να κάνεις τώρα για να κινηθείς προς μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση προς την 
επαγγελματική επιτυχία;

Πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες σου όταν η επιχείρησή σου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους;

Εάν αντιμετωπίζεις προβλήματα με τις απαντήσεις σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις, ακολουθεί ένας απλός τρόπος για να 
επανεκινήσεις την επιχείρηση σου

- Θα εκπλαγείς πόσο απλό είναι!
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Γιατί να χρησιμοποιήσεις τον επιχειρηματικό τροχό;

Ο τροχός είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που θα σε βοηθήσει να δείς την εταιρεία σου από ψηλά. Η ισορροπία και η 
κατεύθυνση είναι σημαντικές, ανεξάρτητα από το σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη της επιχείρησής. Μόλις 
ξεκινήσεις την διαδικασία, θα καταλάβεις γρήγορα ποιοι τομείς θα μπορούσαν να δεχθούν κάποια ρύθμιση, με ποιους 
είσαι ικανοποιημένος και επίσης να επισημάνεις τις περιοχές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη αναμόρφωση.
Μέσω της ιεράρχησης όλων των πτυχών της επιχείρησής, θα αποκτήσεις καλύτερη ισορροπία, θα ενισχύσετε τη 
συνολική σου απόδοση και θα οδηγείσεις την εταιρεία σου προς την επιτυχία.

Ο τροχός της επιχείρησής σου

Εάν θέλεις να επαεξετάσεις το όραμα, την στρατηγική και την λειτουργία της επιχείρησης σου, η άσκηση του 
επιχειρηματικού τροχού είναι το τέλειο εργαλείο για τις προτεραιότητες, την εξισορρόπηση και τη δημιουργία 
αλλαγών. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να χτίσεις μια σταθερή βάση για την επιχείρηση των ονείρων σου.
Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι αυτή η απλή άσκηση μπορεί να ολοκληρωθεί από οποιονδήποτε ιδιοκτήτη επιχείρησης 
ή στέλεχος, οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε στάδιο.
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Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό;

Όλοι! Κατά την εκκίνηση της επιχείρησης, τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και του οράματος ενός ιδιοκτήτη, σε μια 
καθιερωμένη ΜμΕ εταιρεία, κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την προτεραιότητα και την ισορροπία που 
παρέχει αυτή η άσκηση.
Όταν είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις, ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:
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Βήμα # 1: Επέλεξε τις κατηγορίες σου 
Καθόρισε πολλές βασικές περιοχές ή 
κατηγορίες που είναι επί του παρόντος 
απαραίτητες για την επιχείρηση σου.
Αυτές οι περιοχές ή κατηγορίες θα αφορούν 
την δική σου επιχείρηση. Κάθε οργανισμός 
είναι διαφορετικός και το κλειδί για αυτήν 
την ανταλλαγή ιδεών είναι να επιλέξεις 
τομείς που είναι ουσιαστικοί και 
σημαντικοί για την επιχείρησή 
σου. Στόχευσε σε τουλάχιστον 8 από τις πιο 
σημαντικές περιοχές σου.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Επιχειρηματική Ιδέα
Χαρτοφυλάκιο Προιόντων
Επιχειρηματικό Μοντέλο
Χαρτοφυλάκιο Πελατών
Marketing Plan

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ηγεσία & Διακυβέρνηση
Στρατηγική & Όραμα
Ανθρώπινο Δυναμικό & 
Εκπαίδευση
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικές διαδικασίες
Νομικά Θέματα
Ανταγωνισμός

.

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Δικτύωση
Marketing
Πωλήσεις
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Branding

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λογιστική Διαχείριση
Χρηματοδότηση
Παραγωγή και Διαχείριση προιόντων
IT Systems
Εγκαταστάσεις
Λειτουργία & Οργάνωση
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Βήμα # 3: Βαθμολόγησε καθεμία από τις κατηγορίες.
Τώρα, αξιολόγησε την τρέχουσα ικανότητα που έχεις (ή η ομάδα 
των στελεχών εταιρείας ) για κάθε κατηγορία. Οι βαθμολογίες 
βασίζονται σε κλίμακα 1 έως 10: 1 σχεδόν καθόλου 
ικανοποιημένος και 10 είναι πλήρως και απολύτως 
ικανοποιημένος.
Μου αρέσει να γράφω τον αριθμό στο εξωτερικό άκρο κάθε φέτας, 
αλλά μη διστάσεις να γράψετε τον αριθμό όπου είναι πιο βολικός 

για εσένα.

Βήμα 2: Συμπλήρωσε τον τροχό
Μπορείς να σχεδιάσεις τον δικό σου τροχό με 8 τμήματα, 
αλλά αν έχεις περισσότερες κατηγορίες  – σχεδίασε τον δικό 
σου τροχό σας με τον ίδιο αριθμό «τμημάτων" με τις 
κατηγορίες.
Τώρα συμπλήρωσε κάθε τμήμα με μία από τις κατηγορίες.

https://i1.wp.com/thebusinessmagazineforwomen.com/wp-content/uploads/2016/03/Wheel.png
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Βήμα # 4: Σκιά σε κάθε τμήμα
Η σκίαση κάθε τμήματος είναι πολύ σημαντική. Αυτή είναι μια 
οπτική άσκηση που σας βοηθά να βρείτε ισορροπία στην 
επιχείρησή σας. Μπορείς να το διατηρήσεις κομψό και απλό με 
μία μόνο σκιά (μαύρο / μπλε / κ.λπ.) ή μπορείς να γεμίσεις τον 
τροχό σου με χρώματα που σχετίζονται με την επιχείρησή σου ή 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Επιλογή σου!

Στον τροχό που παρέχεται στο παραπάνω έγγραφο υπάρχουν 
λεπτές γκρι γραμμές, που αντιπροσωπεύουν κάθε επίπεδο από 1 
έως 10. Για κάθε κατηγορία, σκιάσε το τμήμα για να ταιριάζει με 
την βαθμολογία που επέλεξες στο βήμα 3. Ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο επίπεδο ενός είναι αυτό που φτάνει από το κέντρο προς το 
άκρο του κύκλου. Εάν βαθμολογήσεις με 10, σκίασε ολόκληρο το 
τμήμα, μέχρι το εξωτερικό χείλος.

https://i0.wp.com/thebusinessmagazineforwomen.com/wp-content/uploads/2016/03/business-wheel-filled-in.png
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Βήμα 5: Θέσε προτεραιότητες
Έχοντας αποτυπώσει τους πιο σημαντικούς τομείς της επιχείρησής σου στον τροχό, είσαι σε θέση να αποφασίσεις σε 
ποιον τομέα θέλεις να δουλέψουμε αρχικά.
Εννοείται ότι μπορεί να θέλεις να δουλέψουμε μαζί σε πολλούς τομείς. Όμως είναι απαραίτητο να θέσεις εσύ τη σειρά 
προτεραιότητας.
Για να σε βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο να αποφασίσεις που θέλεις να επικεντρωθείς και τι θέλεις να στοχοθετήσεις, 
μπορείς να ρωτήσεις για κάθε τομέα της επιχείρησής του τα εξής:

1. Τι είναι αυτό που σε έκανε να δώσεις το συγκεκριμένο βαθμό σ’ αυτόν τον τομέα της επιχείρησής σου;
2. Πόσο θέλεις να γίνει ο βαθμός αυτός, έτσι ώστε να νοιώσεις ικανοποιημένος από την πρόοδό του συγκεκριμένου 
τομέα της επιχείρησής σου;
3. Μέχρι πότε θέλεις να το έχεις πετύχει αυτό;
4. Σε κλίμακα 1-10 όπου 10 το μεγαλύτερο και 1 το μικρότερο, πόσο σημαντικό είναι για σένα να το έχεις πετύχει;
5. Τι χρειάζεται να κάνεις για να το πετύχεις;
6. Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να το πετύχεις;
7. Τι θα συμβεί, αν το πετύχεις;
8. Τι θα συμβεί, αν δεν το πετύχεις;
9. Τι δεν θα συμβεί, αν το πετύχεις;
10.Τι δεν θα συμβεί, αν δεν το πετύχεις;
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Βήμα 6: Τι παρατηρείς;
Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξεις τον τροχό και να τα εξετάσεις όλα. 
Τι παρατηρείς για την επιχείρησή σου;
Αυτός είναι ο οργανισμός σου και ο τροχός της επιχείρησης σου. Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές όταν χρησιμοποιείς 
αυτό το εργαλείο και οι επιχειρηματικές πρακτικές που έχει εφαρμογή. Μπορείς να κάνεις ερωτήσεις για τον εαυτό σου  
και εκείνους που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις σε σχέση με τη συνολική απεικόνιση του τροχού.

Παραδείγματα: 
Ποιοι είναι οι τομείς που χρειάζονται περισσότερη βελτίωση;
Ποιες προτεραιότητες μπορείς να δώσεις, 
Ποιες περιοχές είναι πιο ζωτικής σημασίας για βελτίωση;
Ποια είναι μερικά μικρά βήματα που μπορεί να λάβει ο οργανισμός και οι ηγέτες του τώρα για να βελτιωθούν 
συγκεκριμένοι τομείς 
Που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή;
Πώς θα αλλάξει η επιχείρησή σου προς το καλύτερο εάν ισορροπήσεις τον τροχό σου σταδιακά με την πάροδο του 
χρόνου;
Ποιος άλλος θα ωφεληθεί όταν γίνουν αυτές οι βελτιώσεις και 
Η ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων είναι υψηλή;

Τις ίδιες ερωτήσεις τις επαναλαμβάνουμε σε κάθε τομέα που έθεσες στον επιχειρηματικό τροχό.
Συγκεντρώνοντας όλες τις απαντήσεις θα είσαι πλέον σε θέση να θέσεις προτεραιότητες και να αποφασίσεις που θέλεις να 
επικεντρωθείς για να δουλέψεις με τον business coach του instech
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Βήμα 7: Δημιούργησε μερικές ενέργειες
Τώρα που γνωρίζεις τους πιο σημαντικούς τομείς για βελτίωση και έχεις κάποιες ιδέες για το πώς να το κάνεις αυτό, 
μετέτρεψε τα βήματα δράσης. Τα βήματα δράσης είναι στόχοι, πολύ μικροί αλλά ουσιώδεις.
Ρώτησε τον εαυτό σου ή τους ηγέτες του οργανισμού σου: 
ποια είναι τα μικρότερα βήματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα για να σημειώσουμε πρόοδο και να αυξήσουμε τις 
συνολικές προοπτικές της επιχείρησής μας;
Αυτές πρέπει να είναι ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα. Το κλειδί είναι να επιλέξεις ενέργειες 
που είναι ρεαλιστικές και τις οποίες ο οργανισμός σου έχει δεσμευτεί να συνεχίσει. Η οικοδόμηση μιας σταθερής 
βάσης και θετικών συνηθειών για να διατηρήσεις την επιχείρησή σου, είναι ζωτικής σημασίας.
Βήμα 8: Επανεξέτασε τον τροχό σου!
Αφιέρωσε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να συνεχίσεις να εφαρμόζεις τις ενέργειες και να παρατηρείς τις 
βελτιώσεις στην επιχείρησή σου. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (αρκετοί μήνες ή περισσότεροι) επανεξετάστε τον 
τροχό και επαναξιολογήστε τις κατηγορίες.
Τι άλλαξε;
Πώς θα συνεχίσεις να βελτιώνεις την ισορροπία και τη συνολική ικανοποίηση της απόδοσης της επιχείρησής σου;
Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν τώρα;
Στη συνέχεια, συνέχισε τη διαδικασία προς τα εμπρός και ξανακοίταξε τον τροχό. 

Αυτή η άσκηση είναι απεριόριστη!
Απόλαυσε το ταξίδι!



Μόνο με μία νοοτροπία επιχειρηματικού 
μετασχηματισμού, με επανασχεδιασμό του 
οράματος, θα επιτρέψει σ' έναν ηγέτη να 
επιβιώσει και να αναπτυχθεί στην νέα 
κανονικότητα της μετά COVID-19 εποχής

- INSTECH


